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oor u ligt de eerste Netwerk speciaal voor leden, klanten en medewerkers van Abeos Agri 

Diensten. In een nieuw jasje en klaar voor de toekomst. Wat deze toekomst gaat brengen, 

is in deze hectische periode niet geheel duidelijk. De coronacrisis is nog niet ten einde en 

voorzichtigheid blijft geboden. De gezondheid van onze medewerkers, leden, klanten en naasten is 

voor nu het belangrijkste. Daarnaast blijven we onze werkzaamheden voortzetten, uiteraard met 

inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen die zijn opgesteld door het RIVM, waarbij wij ons 

maximaal inspannen om de risico’s rondom werken te beperken en de continuïteit van uw bedrijf, 

alsmede die van Abeos, te waarborgen. 

Ik wil u danken voor uw zorgen, inspanningen en saamhorigheid en wens u veel gezondheid 

en sterkte toe in deze toch al uitdagende tijden voor de agri-sector waarin verduurzaming, 

gewaardeerd voedsel, fosfaat- en stikstofmaatregelen momenteel grote impact hebben.  

Laten we hopen dat adequate regelgeving voor ons landbouwvoedselsysteem snel  

duidelijkheid en optimisme voor de sector brengt.  

In deze editie van Netwerk leest u het verhaal van Frank de Ronde, tot voor kort de voorzitter van 

de RvC. Hij vertelt over wat hem bezig heeft gehouden de laatste 12 jaar. Verder zijn we op bezoek 

in de Betuwe, bij Riet Hasselaar. Zij heeft 2000 kersenbomen staan en maakt lange dagen tijdens 

de kersenoogst. Abeos ontzorgt Riet met alles rondom personeel. Voor de rubriek ‘Beroep in Beeld’ 

lopen we een dag mee met Herbert Hargeerds, flexconsultant bij Abeos Agri Diensten.

Wim Lenselink, ledenraadslid, geeft een openhartig interview over waarom hij lid is geworden 

van de ledenraad. Hij wil vooral verder kijken dan zijn eigen bedrijf, ervaringen delen en meer 

inzicht krijgen in elkaars werkwijze. Maar het belangrijkste is, voor Wim, dat we er allemaal  

beter van worden.

Ik wens u veel leesplezier

 

Martin Engbers

Algemeen directeur

'De gezondheid 
van onze 

medewerkers, leden, 
klanten en naasten 

is voor nu het 
belangrijkste.'

VOORWOORD
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Financiële problemen, strenge milieu-

wetten, eenzaamheid: het zijn zomaar een 

paar stressfactoren die kunnen leiden 

tot suïcidale gedachten. Abeos laat 

medewerkers een training volgen om  

de signalen te herkennen. 

De zorgen om het stijgende aantal gevallen 

van zelfdoding in de agrarische sector 

is groot. Een kentering is alleen mogelijk 

wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid 

neemt. Erfbetreders spelen daarbij een 

belangrijke rol. Zij kunnen mogelijke 

problemen signaleren waarmee de 

ondernemer zelf niet te koop loopt.  

De trainingen van hulporganisatie '113 

Zelfmoordpreventie' helpt hen daarbij. 

Op verzoek van Flexconsultant Herbert 

Hargeerds volgden enkele Abeos 

medewerkers deze training. Hargeerds: 

‘Onze coöperatie staat midden in de praktijk 

en het is onze taak klanten en leden te 

helpen als ze het moeilijk hebben. Want dat 

gebeurt. En soms komt een ondernemer er 

zelf niet meer uit. Dan is het goed om iemand 

in vertrouwen te kunnen nemen. Praten lucht 

vaak al op. De training reikte ons handvatten 

aan om problemen te herkennen en een 

gesprek daarover te starten, zonder in de rol 

van behandelaar te kruipen.’ Op dit moment 

telt Abeos 3 van zulke gecertificeerde 

‘Gatekeepers’. De organisatie wil binnenkort 

zijn activiteiten rondom zelfmoordpreventie 

verder uitbouwen.

Gecertificeerde 
gatekeepers van Abeos

In de vergadering van de Ledenraad zijn op 16 april jl. een gewijzigde versie van de Statuten van de 

C.V.A.B. en het Bedrijfsreglement goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn een gevolg van de herstructurering 

naar het Agrarisch (AAH) en het Uitzendbedrijf (AUH). De nieuwe versies van beide documenten zijn in te 

zien op www.abeosagri.nl.

GEWIJZIGDE STATUTEN EN BEDRIJFSREGLEMENT

CORONAVIRUS  

(COVID-19)

Met het nieuws van het stijgende aantal 

besmettingen in ons land, is het verstandig 

samen onze verantwoording te nemen en de 

basismaatregelen te blijven hanteren. Het is 

geoorloofd om elkaar met respect daarop te 

blijven aanspreken en daarmee het verschil  

te maken. Maatregelen om verspreiding  

te voorkomen:

 Was vaak uw handen met water en  

 zeep, daarna handen goed drogen.

 Hoest en nies in de binnenkant  

 van uw elleboog.

 Gebruik papieren zakdoekjes om  

 uw neus te snuiten en gooi deze  

 daarna weg.

 Schud geen handen.

 Houd 1,5 meter afstand  

 (2 armlengtes) van anderen.

 Klachten? Laat u testen en blijf  

 thuis tot de uitslag bekend is.

NIEUWS & ACTUALITEITENNIEUWS & ACTUALITEITEN

Zoals jullie weten is Abeos gesplitst in Abeos 

Agri Diensten en Abeos Uitzendbureau. Hierdoor 

kunnen we, zoals destijds gecommuniceerd, een 

duidelijke focus aanbrengen op de afzonderlijke 

entiteiten.

 

Afgelopen periode hebben we diverse stappen 

voorwaarts gezet om Abeos steeds beter te 

positioneren, zoals de splitsing van de websites 

naar abeosagri.nl en abeos.nl. De volgende 

ontwikkeling op het gebied van communicatie 

is dat we naast ‘werken met vakkrachten’ ons 

nadrukkelijker gaan presenteren onder Abeos 

Agri Diensten. 

Dit heeft vele voordelen; voor de sector  

is het duidelijker wat onze kwaliteiten zijn  

en voor de buitenwereld zijn we nog  

beter vindbaar.

Ga naar www.abeos.nl om de nieuwe huisstijl  

van Abeos Uitzendbureau te bekijken.

ABEOS AGRI EN ABEOS 

UITZENDBUREAU
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De Betuwe was de afgelopen 

maanden weer een waar lustoord voor 

fruitliefhebbers. Een mooie, maar ook 

zware periode. Want terwijl fietsers 

een ontspannend tochtje tussen de 

boomgaarden maakten, was het voor 

de telers hard werken. Tijdens de 

kersenoogst maakt Riet Hasselaar 

lange dagen. ‘Dan kruip ik daarna 

echt niet achter de computer om de 

loonadministratie van het personeel 

nog bij te werken. Dat doet Abeos  

voor ons.’

Riet Hasselaar heeft 
een boomgaard in 
Maurik: 2.000 bomen 
vol lekkere kersen!

Riet Hasselaar en haar man Herman telen op twee locaties 

kersen. ‘Eerst hadden we ook appels, maar op een dag was ik 

helemaal klaar met die uitgeklede markt en heb ik alle bomen 

afgezaagd’, vertelt de teeltster resoluut. Het echtpaar besloot 

om ook op dat perceel kersen te poten. Totaal staan er nu een 

kleine 2000 bomen op ongeveer 7000 m². Jaarrond verricht Riet 

het meeste werk zelf in de boomgaard. ‘Maar alleen oogsten?  

Dat gaat niet lukken. Want als de kersen rijp zijn, moeten ze eraf.  

En ’s avonds brengen we ze dan ook nog naar de veiling.’ 

Lees verder op de volgende pagina’s >

OP DE COVER



‘Er is altijd wel werk, maar de druk 
is er dan wat af. Want dat is het 

mooie van de fruitteelt: als ik aan 
het snoeien ben en het weer slaat 

om, ga ik gewoon binnen een  
kop koffie doen.’

Riet geniet 
zichtbaar van die 
drukke periode.

10 11
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Kersenoogstvakantie

Om die arbeidspiek in goede banen te leiden, roept ze de 

hulp in van familie en scholieren. Herman neemt zijn jaarlijkse 

‘kersenoogstvakantie’ op en de overige medewerkers werft 

Riet zelf. ‘Er zijn genoeg leerlingen die tijdens de zomer wat 

willen bijverdienen. Ik heb 3 plukkers die al enkele jaren op rij 

van de partij zijn. En zelfs dan is het nog een heel gepuzzel. 

De ene dag moeten ze hun boeken wegbrengen, dan weer 

hun rapport ophalen. Maar goed, daar komen we wel uit. De 

loonadministratie is een ander verhaal. Al die rompslomp! Daar 

heb ik echt geen tijd voor. Sinds 4 jaar laten we alles rondom 

personeel door Abeos verzorgen. En dat werkt super. Ik mail alle 

benodigde documenten naar flexconsultant Henri Verweij – of 

hij komt ze gewoon ophalen- en alles wordt geregeld. Het kost 

een paar centen, maar zelf doen, dat komt er gewoon niet van.’

Vrij beroep

Riet geniet zichtbaar van die drukke periode. Toch is ze ook 

weer blij als de boomgaard alleen van haar is. ‘Er is altijd wel 

werk, maar de druk is er dan wat af. Want dat is het mooie van 

de fruitteelt: als ik aan het snoeien ben en het weer slaat om, 

ga ik gewoon binnen een kop koffie doen. Die vrijheid is mij 

veel waard. En de bomen komen me niet achterna, protesteren 

niet en gaan ook niet dood van de honger.’ De teelster leerde 

het vak op het bedrijf van haar ouders. Een gemengd bedrijf 

waar de koeien onder de hoogstamfruitbomen graasden. Ja, de 

zaken gaan nu wel wat anders. ‘Onze boompjes staan onder een 

overkapping. Zodra de kersen beginnen te kleuren, gaat het folie 

dicht. Er is een opening boven de bomen waar de regen door 

heen kan of het vocht juist kan ontsnappen.’ 

Hard werken

De werkzaamheden in de boomgaard variëren van grasmaaien, 

hout snipperen tot sproeien. De installatie met vlaksproeiers 

bereikt het gewas tot een hoogte van 25 tot 30 cm. De 

beregening gaat aan tijdens droogte, maar ook wanneer er 

nachtvorst wordt voorspeld. ‘Door de verdamping van het vocht 

op de zwartstroken kunnen we zomaar 2 tot 3 graden opvangen.’ 

Ook sproeit de teeltster voedingsstoffen en insecticiden, via 

andere installaties uiteraard. ‘En in het voorjaar strooien we kali 

onder de bomen. Dit bevordert later de zoetheid van de kersen. In 

die periode verrichten we ook het snoeiwerk. Onze overkapping is 

4 meter hoog, de bomen willen we daar zo’n 80 tot 100 cm onder 

houden. Die ruimte heb je zomers nodig voor ventilatie en tegen 

verbranding.’ Jaarrond werk, dus. Met één ultiem doel: de oogst 

van zoveel mogelijk kersen. De lekkerste wel te verstaan.

24 euro

‘We telen 8 verschillende soorten kersen met elk hun eigen 

oogstvenster. Op die manier kunnen we de arbeid wat spreiden. 

Want het stopt niet bij plukken alleen. We rijden ze ook allemaal 

naar de veiling. En er is een afnemer die ons product aan 

Frankrijk verkoopt, hij houdt altijd een palletplaats voor ons 

vrij. Want wist je dat mensen in Nice 24 euro betalen voor een 

doosje van 2 kilo kersen? Het zou fijn zijn als ook de Nederlandse 

consument lekker fruit meer gaat waarderen.’

‘Want wist je dat 
mensen in Nice 24 
euro betalen voor 
een doosje van  
2 kilo kersen?  
Het zou fijn zijn als 
ook de Nederlandse 
consument lekker 
fruit meer gaat 
waarderen.’

Jouw verhaal in de volgende editie van Netwerk?

Stuur een e-mail naar: redactienetwerk@abeos.nl  

en we nemen contact met je op!
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Frank de Ronde moet even in zijn geheugen 

graven. Wanneer trad hij toe tot de RvC en 

waarom ook al weer? Vannacht met kippen 

vangen is het laat geworden en vanochtend 

versliepen de kinderen zich ook nog. Op zulke 

momenten is de rasondernemer stiekem blij 

dat zijn bestuursfuncties op een wat lager pitje 

staan. In 2020 droeg hij zijn voorzitterschap 

vol vertrouwen over aan Martin Jansen. Bij hem 

zijn de betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

die horen bij de functie in goede handen. En 

terugkijkend is De Ronde ook zeker tevreden met 

de organisatie die hij ‘achterliet’. Een financieel 

sterk bedrijf dat de wind weer in de zeilen heeft.

Waarom ben je in 2008 toegetreden tot de RvC?

‘Eigenlijk heel simpel. Er was een vacature voor 

raadslid, daarvoor zochten ze specifiek iemand 

uit de pluimveesector en het leek mij een mooie 

manier om m’n horizon te verbreden. Abeos, 

toen nog AB Oost, was een interessant bedrijf 

dat ik beter wilde leren kennen. En zeker toen 

Oud-RvC voorzitter Frank de Ronde 
leidde Abeos door turbulente periode:

INTERVIEW

Nee, hij mist het niet. Na twaalf jaar Raad van Commissarissen, 

vindt Frank de Ronde het wel mooi geweest. Tijdens zijn twee 

termijnen als voorzitter maakte Abeos grote veranderingen door. 

Het was een intensieve periode waarop hij tevreden terugkijkt.  

Nu is het tijd voor andere uitdagingen. En met een groot gezin  

en twee ondernemingen, zijn die er genoeg.

‘Ik ben trots op 
de keuzes die 
gemaakt zijn.’

de organisatie het moeilijk kreeg, voelde ik mij 

betrokken. Ik hoopte een verschil te kunnen 

maken. Vandaar dat ik mij in 2011 beschikbaar 

stelde als voorzitter. Die functie heb ik twee 

termijnen bekleed.’ 

Welke gebeurtenissen waren bepalend  

in ‘jouw’ periode?

‘De belangrijkste invloed van de RvC op het reilen 

en zeilen van een bedrijf is de rol als werkgever 

van de (statutaire) directie. De vraag die we ons 

als RvC continu stelde, was: ‘Past het huidige 

leiderschap bij de fase waarin de organisatie 

zich bevindt?’ De keuze voor ander leiderschap 

was een heel lastige, maar voor Abeos wel een 

goede beslissing. Samen verlegden we de koers 

van de coöperatie. Nu ligt de focus weer meer 

op de kern: bedrijfshulp in geval van ziekte en 

uitzendkrachten in de agri- en foodsector. De 

naamsverandering benadrukte die verse start. 

Dat was trouwens ook een intensief proces waar 

wij als raad nauw bij betrokken waren.’



Waar ben je het meest trots op?

‘Dat er ondanks de teruggang van het aantal 

leden toch nog steeds een weerbare coöperatie 

staat. De agrarische sector staat links en rechts 

onder druk. Krimp en schaalvergroting. Die trend 

gaat zich de komende tijd verder doorzetten, 

ben ik bang. En hoe minder boeren, hoe minder 

leden. Door hard te werken zijn we toch in staat 

gebleken een coöperatie en structuur neer te 

zetten die ook in moeilijke tijden weerbaar blijkt. 

Zelfs corona heeft onze financiële positie niet erg 

verzwakt. Ja, daar ben ik trots op.’

Wat was al die tijd jouw drijfveer?

‘Ik houd van de agrarische sector en de 

bijbehorende mentaliteit. Hard werken en 

recht door zee. Die houding zie je terug bij 

de medewerkers, de directie, de RvC en de 

ledenraad. Het is gewoon fijn om daar deel van 

uit te maken. Natuurlijk was er flink discussie 

binnen de RvC. Als voorzitter moet je dan zorgen 

dat de gelederen gesloten blijven en er vanuit 

consensus besluiten worden genomen. Dat was 

niet altijd makkelijk. Ik heb geleerd om altijd 

oprecht naar iedereen te luisteren. Gelukkig heb 

Naast de Happy Chicken Farm is Frank bestuurder van Hallo Keuken, het interieur- en keukenbedrijf van 

zijn vrouw. Zij is het creatieve brein, hij meer van de uitvoering. Ook zijn er meerdere besturen waarin Frank 

plaatsneemt. Hij is onder meer betrokken bij Stichting Downsyndroom en The Abryl Foundation. En met vijf 

kinderen is er altijd wel een schoolbestuur dat aanspraak kan doen op zijn ervaringen. Een gepassioneerde 

ondernemer met liefde voor zijn vak. ‘Ik zorg dat ik elke dag tussen de kippen sta. Die betrokkenheid geeft 

verbinding. Met mijn dieren, maar meer nog met het personeel. Als je samen een klus klaart, geeft dat een 

super gevoel. En van die sfeer krijg ik altijd weer energie.’

ik goed de rode lijn kunnen bewaren. Hoofdzaken 

van details onderscheiden. En humor is heel 

belangrijk. Je moet ruimte bieden voor grapjes, 

hoe zwaar de onderwerpen soms ook zijn.’

Terugkijkend, wat zou je eventueel anders doen?

‘Ik sta nog steeds volledig achter de beslissingen 

die er genomen zijn . Achteraf gezien hadden 

sommige keuzes wellicht wat sneller gekund. 

Iedereen herkent het wel, je hebt een goed gevoel 

over een beslissing, maar mist vertrouwen. 

Daardoor wordt het lastig om de knoop 

daadwerkelijk door te hakken. Datzelfde besef 

geldt ook voor mijn eigen bedrijf.’

Wat wil je de ledenraad nog meegeven?

‘Dat hun invloed groter is dan men soms denkt. Er 

wordt wel degelijk naar ze geluisterd. Tijdens alle 

veranderingen was de inbreng van de ledenraad 

doorslaggevend op veel gemaakte keuzes. Hun 

vragen en opmerkingen zijn steeds meegenomen 

in de besluitvorming. Die gang van zaken bewijst 

het nut van onze organisatiestructuur, een echte 

coöperatie.’ 

Frank de Ronde wordt geboren in Delft en studeert in 1985 af aan de 

Hoge Landbouwschool in Deventer. Zijn droom is om boer te worden. 

In 1995 begint hij een pluimveebedrijf in het Drentse Spier. Vanaf 

dat moment zet hij in op groei; krappe marges opvangen met volume. 

Bij de Happy Chicken Farm gaat de wet van de grote getallen op. 

Frank en zijn vrouw Amanda zoeken daarbij de samenwerking met 

andere ondernemers. De voorkeur gaat uit naar locaties met vrije-

uitloopkippen. Anno 2020 telt het bedrijf 7 locaties waar wekelijks 

zo’n 1,5 miljoen eieren worden geproduceerd. 

In het kort ‘Ik houd van 
de agrarische 
sector en de 
bijbehorende 
mentaliteit.  

Hard werken en 
recht door zee.’ 
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‘Mijn werk draait altijd 
om mensen.’

Oké, vanwege de corona-maatregelen 

verloopt het contact deze maanden wat 

anders dan normaal. Dus minder vaak 

aan de keukentafel en meer via telefoon 

en computer. Maar ook op die manier 

lukt het prima, vertelt Herbert. ‘Het gaat 

erom dat je constant op de hoogte blijft 

van alles wat speelt. Zowel bij klanten 

als medewerkers. Waar heeft iemand 

behoefte aan? En hoe kan ik daaraan 

bijdragen? Pas als je die informatie hebt, 

BEROEP IN BEELD

Herbert Hargeerds (48) is 
Flexconsultant Agri in Salland:

Of hij nu jongeren enthousiast maakt voor een baan in de 

varkenshouderij of samen met een bedrijfsverzorger een boerderij op 

de rit houdt tijdens ziekte, Herbert geniet van het contact met mensen. 

De functie van Flexconsultant is hem dan ook op het lijf geschreven. 

‘Het is vooral een kwestie van goed luisteren.’

kun je een goede match maken.’

Zoeken naar oplossingen

Herbert werkt nu 4,5 jaar als 

Flexconsultant voor Abeos. ‘Ik had een 

bedrijf met melkkoeien en fokzeugen. 

Nadat ik daarmee stopte, werd ik 

benaderd door Abeos. De vakkennis en 

het netwerk dat ik in al die jaren heb 

opgebouwd, komen me in deze functie 

goed van pas. Ik weet wat er speelt. 

Al is geen boer hetzelfde natuurlijk. 

En dat is juist ook het mooie, dat je 

voor elke klus en elk bedrijf een goede 

oplossing kan bieden. Datzelfde geldt 

voor de (toekomstige) medewerkers. Ik 

stimuleer ze zichzelf te ontwikkelen. Bij 

mijn functie hoort ook het contact met 

agrarische scholen. Het is fantastisch 

om de jeugd kennis te laten maken met 

de diversiteit van onze sector.’

Jongeren motiveren

‘Eén van de mooiste complimenten die 

ik ooit kreeg, kwam van een moeder 

wiens kind via mij op een varkensbedrijf 

werkte. Zij had het er zo naar haar zin 

en was enorm gegroeid als mens. Dan 

is mijn missie geslaagd! Maar ik zie ook 

regelmatig minder mooie dingen. Snel 

wisselende wet- en regelgeving zorgt 

bijvoorbeeld voor veel onzekerheid 

bij boeren. Soms zijn de problemen zo 

heftig, dat mensen vast komen te zitten 

in hun eigen gedachtegang. En ja, dat 

kan zelfs tot zelfdoding leiden. In het 

buitengebied komt dat vaker voor dan 

je denkt. Ik vind het belangrijk om die 

signalen tijdig op te pikken.’

‘Waar heeft iemand 
behoefte aan?  

En hoe kan ik daaraan 
bijdragen?’

Jouw verhaal in de volgende  

editie van Netwerk?

Leuk! Stuur een e-mail naar: 

redactienetwerk@abeos.nl  

en we nemen zo spoedig 

mogelijk contact met je op!

Verantwoordelijkheid nemen

‘Met een aantal collega’s heb ik daarom 

een training van 113-Zelfmoordpreventie 

gevolgd. We kunnen nu problemen beter 

herkennen en via gesprekstechnieken 

bespreekbaar maken. Want dat is vaak 

de eerste belangrijke stap: praten en 

luisteren. Ik kan het niet ‘beter’ maken, 

maar neem schaamte weg en stimuleer 

mensen om contact op te nemen met 

een huisarts of coach. Sommige dingen 

kun je nu eenmaal niet in je eentje 

oplossen.’

Herbert in gesprek met Gerry van 

Akkerbouwbedrijf Bronsvoort in Holten.
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Precies een jaar geleden trad 

melkveehouder Wim Lenselink toe tot de 

ledenraad van Abeos. Sindsdien heeft 

hij de bijeenkomsten vooral gebruikt 

om zijn inzicht in de organisatie en 

dienstverlening te vergroten. ‘Even 

aftasten. Pas als ik weet hoe alles werkt, 

kan ik een nuttige bijdrage leveren.’ Want 

ervaring met bestuurlijke functies heeft 

Lenselink voldoende. Tot vorig jaar zat 

hij in de ledenraad van CRV (coöperatie 

rundveeverbetering) en op dit moment 

is hij ook nog actief bij FromFarmers 

(voeronderneming). 

Op de rit

Hij ziet zijn rol als tweeledig. ‘Enerzijds 

wil ik sturing geven aan de richting die 

de organisatie opgaat. Anderzijds zie 

ik mezelf als doorgeefluik tussen het 

bestuur en de overige leden. Kijk, Abeos is 

op het ogenblik gezond, maar dat was wel 

eens anders. Doordat er destijds goede 

keuzes gemaakt zijn, hebben ze nu weer 

alles op de rit. Dat vind ik mooi en daar 

wil graag een onderdeel van uitmaken. 

Ledenraadslid Wim Lenselink (58):

INTERVIEW

Wim Lenselink prijst het vakmanschap waarmee de 

bedrijfsverzorgers van Abeos de continuïteit van agrarische bedrijven 

waarborgen. Die kennis en kunde vormen wat hem betreft het hart 

van de coöperatie. En dat moet zo blijven! Als ledenraadslid gaat hij 

zich daar voor inzetten. 

‘Er bestaan geen 
domme vragen.’

Los daarvan moet je als ledenraadslid 

de koers en de daarbij horende besluiten 

duidelijk kunnen uitleggen. Vragen van 

leden beantwoorden en hun opmerkingen 

meenemen naar het bestuur. En sommige 

zaken zijn best complex! Ik schroom dan 

ook niet om desnoods de directeur te 

bellen voor meer duidelijkheid. Er bestaan 

geen domme vragen en iedereen heeft 

recht op een goede uitleg.’

Wederzijds begrip

Over zijn motivatie om deel te nemen aan 

de ledenraad, is Lenselink duidelijk: ‘Het is 

belangrijk om verder te kijken dan je eigen 

bedrijf.’ Thuis in Toldijk melkt hij met zijn 

vrouw in maatschap gemiddeld 65 koeien. 

En met 40 ha grond plus weidegang geldt 

de Vosheuvel als redelijk extensief. ‘Via 

bestuursfuncties kom ik in contact met 

bijvoorbeeld meer intensieve bedrijven. 

Je deelt ervaringen en krijgt meer inzicht 

in elkaars werkwijze. Dat wederzijdse 

begrip heb je nodig voor je taak: het 

samen -als coöperatie- vaststellen van 

regels. Natuurlijk kijk ik ook of de koers 

werkbaar is voor mijn eigen bedrijf, maar 

het belangrijkste is dat we er allemaal 

beter van worden. Daar sta ik voor en dat 

verhaal wil ik kunnen vertellen.’

Vakkundigheid op niveau houden

Waarom dan juist bij Abeos? ‘De 

bedrijfsverzorging is een begrip. Als 

de nood aan de man is, zorgt Abeos 

ervoor dat een bedrijf nog zeker een 

jaar door gaat. Natuurlijk zijn ook alle 

andere werkzaamheden belangrijk, 

maar dit is en blijft wat mij betreft de 

spil van de organisatie. En willen we 

die service blijven bieden, op datzelfde 

niveau, dan vraagt de vakkundigheid 

van de bedrijfsverzorgers om voldoende 

aandacht. Ontwikkelingen in de 

agrarische sector gaan snel, denk alleen 

al aan robotisering van allerlei processen. 

En ook op die bedrijven moeten ervaren 

medewerkers zo kunnen instappen 

en meewerken. Dat vraagt om goede 

scholing en werving van juiste krachten. 

Dat signaal ga ik de komende tijd  

zeker afgeven.’

‘Enerzijds wil ik 
sturing geven aan 

de richting die 
de organisatie 

opgaat. Anderzijds 
zie ik mezelf als 

doorgeefluik tussen 
het bestuur en de 

overige leden.’



Risico van arbeidsongeschiktheid van de 
ondernemer en werknemers zijn goed verzekerd  
via de Agro-AOV en Zorg & Verzuim!

Agro-AOV

Abeos Zorg en Zekerheid biedt met de Agro-AOV en Zorg & Verzuim al bijna 15 jaar twee unieke 

verzekeringsoplossingen voor het financiële risico van arbeidsongeschiktheid van de ondernemer of zijn 

(eigen) personeel. Inmiddels hebben beide verzekeringen hun meerwaarde ruimschoots bewezen.

Agro-AOV

Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

(AOV) voor zelfstandig ondernemers 

kan tijdens arbeidsongeschiktheid van 

enorm belang zijn voor de continuïteit 

van uw inkomen en uw bedrijf. Zowel bij 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid als 

bij volledige arbeidsongeschiktheid kan 

een AOV van grote waarde zijn. Abeos 

Zorg en Zekerheid biedt de Agro-AOV; 

een unieke AOV die speciaal is ontwikkeld 

voor en door ondernemers in de land- 

en tuinbouwsector. De Agro-AOV kan 

naadloos worden aangesloten op het 

deelnemerschap bij Abeos. Inmiddels 

kan de Agro-AOV ook worden gesloten 

bij boeren en tuinders die geen lid zijn 

van Abeos. De Agro-AOV kenmerkt zich 

door een scherpe premie en uitstekende 

voorwaarden.

De Agro-AOV biedt tevens een optionele 

ongevallenmodule. Deze module geeft 

voor een geringe meerpremie een ruime 

eenmalige extra (netto) uitkering indien 

u door een ongeval arbeidsongeschikt 

raakt. Ook als u al een bestaande AOV 

heeft, kan het interessant zijn om hier 

de Agro-AOV eens vrijblijvend naast te 

leggen. Tijdens een persoonlijk gesprek 

rekenen we desgewenst meerdere 

dekkingen met u door. Hierbij wordt de 

Agro-AOV zo nodig volledig afgestemd 

op uw deelnemerschap bij Abeos 

(reductieregeling). Deze informatieve en 

vrijblijvende gesprekken zijn kosteloos en 

worden doorgaans zeer gewaardeerd.

Zorg & Verzuim

Als werkgever bent u meer dan ooit 

verantwoordelijk voor de aanpak van 

ziekteverzuim van uw medewerkers. Met 

Zorg & Verzuim biedt Abeos Zorg en 

Zekerheid een uitstekende en modulaire 

totaaloplossing voor werkgevers in 

de agrarische sector. Werkgevers 

worden volledig ondersteund bij de 

risico’s en verplichtingen in geval van 

ziekte en arbeidsongeschiktheid 

van (eigen) personeel. En dit alles 

tegen gunstige premies en tarieven. 

Het is belangrijk om het risico van 

de loondoorbetalingsverplichting 

goed in te dekken met een passende 

verzuimverzekering. Hiernaast neemt een 

proactieve gecertificeerde arbodienst de 

administratieve en medische rompslomp 

weg en zorgt via snelle interventies voor 

passende re-integratie. 

Met deze oplossing voldoet u bovendien 

aan uw wettelijke verplichtingen. Zorg & 

Verzuim sluit naadloos aan op de dekking 

waar uw medewerkers vanuit cao recht 

op hebben. U biedt hiermee dus een 

uitstekende arbeidsvoorwaarde voor 

uw werknemer(s). Ook als u elders een 

(verzuim)verzekering en/of Arbo-contract 

heeft lopen kan het interessant zijn  

om vrijblijvend een offerte van  

Zorg & Verzuim op te vragen.

Meer weten? 

Heeft u vragen over de  

Agro-AOV en/of Zorg & Verzuim?  

Kijk dan op www.abeoszz.nl 

of neem contact met ons op via  

telefoonnummer 0573 - 259014.
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Netwerk Magazine  

Netwerk is een uitgave van Abeos Agri Diensten. Niets uit deze uitgave mag worden  

overgenomen zonder toestemming van de redactie. Heb je een bijdrage of een vraag  

voor Netwerk? Neem dan contact op met: redactienetwerk@abeos.nl


